
 

 ACTA 
Coordinadora de Pastoral Obrera de Barcelona (POB) 
30 de juny de 2022 
 
 
Persones assistents: Miguel Romera (GOAC), Núria Estruga (ACO), Jordi Espí (MIJAC), 
Jenny Jiménez (representant de la Pastoral Obrera al Consell Pastoral Diocesà), Jaume 
Gubert (membre del Secretariat), Liria Roman (responsable entrant de la Pastoral Obrera) i 
Érika Fabregat (Secretària de Pastoral Obrera), 
 
Persones excusades: María Outomuro (JOC Nacional de Catalunya).  
  
 
  

1. Pregària 
   
 
 

2.    Valoració Pla de Curs 2021-2022 
1. Promoure el sentiment de pertinença a la Pastoral Obrera i plataforma d’acció a nivell 

local/parroquial o diocesà. 
No hem pogut fer la Trobada d’EPPOs. 
Sobre el programa de ràdio Llevat dins la Pasta agrada més el format anterior. 
Ara és més accelerat i al ser part d’un altre programa dificulta estar més atents i 
queda més difós. S’està fent.  difusió però cal valorar com està arribant. L’equip 
de producció està treballant molt i ho està fent molt bé. 
Treballar el sentit de Pastoral Obrera, què significa ser part de la PO. Això 
també repercuteix quan fem participar en les mobilitzacions com a PO 
El Secretariat ha estat present en els actes dels moviments. 
Cal millorar o tenir més consciencia de Pastoral Obrera en el si dels moviments. 

 
2. Fer present i visible, a l’Església, les conseqüències de la pandèmia i la situació vital 

dels treballadors i les treballadores; especialment dels treballadors més vulnerables: 
joventuts, persones immigrades... (en el marc del proper eix del Pla Pastoral centrat 
en “Els pobres, destinataris privilegiats de l’Evangeli”). També fer present les 
alternatives que es poden donar davant aquesta situació. Anar a les causes tal com 
se’ns demana en el Pla Pastoral (punt 23 i 26) 

Vam treballar el sínode del Bisbes. Ho vam fer concretar, però cal concretar els 
mitjans. 
La visita al Seminari vam acordar amb ells concretar-la al setembre. 
En Jordi no continuarà com a consiliari diocesà però si amb la intenció de 
continuar creant un EPO a l’Arxiprestat de Sant Martí. Haurem de plantejar-nos 
què podem fer. 

 
3. Continuar treballant pel dret al treball, i el treball decent, en un moment vulnerable 

que afecta a tothom. Promoure el diàleg social facilitant la participació dels diferents 
actors. 



Valorar el cóm treballar que els moviments, els militants, es sentin convidats a 
participar dels actes que s’organitzen des de les diferents plataformes en les que 
participem com a PO.  Assegurar-nos que la invitació arribi a tothom i com es 
trasllada a tothom el sentiment, la pertinença. 
En els actes hem de pensar en les persones que hi van i treballar amb els que hi 
son i no tant esperant als que no venen. La baixa participació no és una cosa 
exclusiva de la PO. És el moment actual pel que passa el moviment associatiu. 
Important també que els militants dels diferents moviments es coneguin 
(sobretot en una mateixa zona). Fer algun acte festiu-lúdic per coneixes. És una 
experiència maca de conèixer als altres militants.  
El butlletí cal que el valorem i mirar si és necessari 
 
 

4. Unitat d’acció dels diferents moviments en els moments importants de la Pastoral 
Obrera, més enllà del redactat de manifests 

Millorar el compartir jornades entre els moviments. 
Assegurar l’assistència a la Jornada d’Estudi 
Hem de treballar la difusió i fer les jornades més obertes 
 

 

5. Estendre la Pastoral Obrera en d’altres àmbits parroquials, diocesans i de Catalunya 
Sobre el programa de ràdio “Llevat dins la pasta” hi ha una valoració feta 
per l’equip promotor. S’havien mantingut els oients.  
Queda cuixa la presència a nivell parroquial i arxiprestal 
Es participa en totes les reunions de la delegació 

 
 
3.    Representació en els diferents espais i plataformes 

 Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. A la darrera reunió es va 
fer valoració del curs. També inquieta la qüestió de la consciència de PO. La línia de 
treball proposada pel proper curs seran els joves i la precarietat. Miguel també va 
proposar, com a Barcelona, la defensa de lo públic. Es va compartir el treball des de 
les diòcesis. 

 Aliança de Marees. S’està plantejant mobilitzacions conjuntes de totes les 
problemàtiques. Una a Madrid pel proper 15 d’octubre. A Barcelona també es farà 
alguna. 

 Plataforma Església pel Treball Decent. En la darrera reunió es perfilarà els actes de 
la Jornada Mundial pel Treball Decent i estan treballant la roda amb els sindicats. 

 Consell Pastoral Diocesà. Es va parlar del recull d’aportacions al Sínode. Es va 
valorar la trobada final de la fase sinodal i del què es farà a partir d’ara. També es va 
parlar de la reforma dels arxiprestats. Es va presentar el curs de formació al laïcat 
que començarà a l’octubre. Sortirà dels moviments, dels consells arxiprestals... 
Durarà dos cursos i cada participant tindrà una persona referent per a la qüestió 
espiritual.  
 
 

 
4.   Relleus en la Coordinadora POB 
 MIJAC Barcelona-Terrassa. En Jordi Espí acaba com a Consiliari diocesà. Li substituirà 

en Yuyu. Han de parlar a la CD 
 

ACO. La Núria voldria parlar amb l’ACO perquè no forma part dels espai de l’organització 
de l’ACO i també perquè per feina li costa molt participar dels actes de la tarda.  
 
GOAC Barcelona-Sant Feliu. Miguel acaba la seva responsabilitat a la CD. De moment 
no hi ha persona que els substitueixi. Considera, com la Núria, que és millor estar en 



algun dels espais de coordinació de l’organització, del dia a dia, del moviment, però 
també podria continuar. 
 
Secretariat de la POB. En Jaume porta set anys en el Secretariat i també sol·licita el 
relleu. Ell es va comprometre a estar el primer any de la Liria per acompanyar al 
Secretariat. Acordem que el Secretariat pensarà en el perfil d’aquesta persona i que els 
moviments s’ho plantegin.  
 
Consell Pastoral Diocesà. Buscarem el nomenament de la Jenny ja que no recordem 
quan acaba.  

 
 
 
6. Calendari curs 2022-2023 

Acordem: 

 Coordinadora POB serà el dijous 29 de setembre a les 19h 

 Celebració diocesana del 1er de Maig el 28 d’abril a la tarda 

 Jornada d’Estudi de la POC serà el 25 de febrer 
 

Les reunions de la Coordinadora de la POB les establirem a l’inici de curs quan tinguem 
la Coordinadora conformada amb els nous relleus 

  
 
 
7.  Vida de Moviments 

MIJAC Barcelona-Terrassa. El 8 de maig es va fer l’Assemblea Catalano-Balear a 
Lleida. Ja tenen nou lema pels dos propers cursos: “Si els teus tresors has de compartir, 
el teu temps has d’invertir”. 
 
ACO. Cada zona està preparant el seu final de curs i a nivell general es continua amb el 
treball del Consell que es realitzarà el 1er trimestre del curs vinent. 
 
GOAC Barcelona-Sant Feliu. El 12 de juny van fer l’acte final de la celebració del 75è 
aniversari de la HOAC. Es va fer a Montserrat, amb la participació d’antics militants. Va 
ser una trobada entranyable on es va compartir molta vida i moltes lluites. Al juliol hi ha 
un Ple General de Representants per a treballar l’Assemblea General, a l’estiu del 2023 

 
 

 
  
 Barcelona, 30 de juny de 2022 


